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Abstract
Dialysis was rarely offered to elderly patients 20 years ago and in Poland only 10 years ago older patients were
denied this sort of therapy. At present it is the fastest growing group entering dialysis. In Poland 35% of dialysis
population represents patients over 65 years of age. There are two methods of dialysis: peritoneal dialysis and
hemodialysis. Peritoneal dialysis assures easy and less costly treatment, with no hemodynamic stress, done at
home, with no need for creation of fistula. Unfortunately in the countries where there is no organized social
support and nursing assistance, in disabled patients this form of dialysis can only be performed by family willing to
do the procedure of dialysis. Hemodialysis can be implemented in patients with chronic bowel diseases but the
limitations are necessity to create fistula, feeling unwell after intrensive hemodialysis sessions and worse quality of
life connected with in-hospital treatment and transport. Survival in this group of patients appears to be good if
optimal dialysis method is implemented and quality of life is no worse than in the younger population. The risk
factors for mortality are among others: late start of dialysis, lack of choice of the mode of dialysis, cardiovascular
diseases and malnutrition. In the care of elderly patients one cannot forget about psychosocial factors, palliation of
symptoms and a problem of dialysis withdrawal.
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W drugiej połowie XX wieku przeciętna długość życia
zwiększyła się o 20 lat, a w 2030 roku 1/3 ludności
krajów rozwiniętych przekroczy 65. rok życia.
Dostęp do dializoterapii dla pacjentów w podeszłym
wieku z przewlekłą niewydolnością nerek był ograniczony 20 lat temu na świecie, a w Polsce jeszcze
10 lat temu starszych pacjentów nie kwalifikowano
do leczenia nerkozastępczego.
Obecnie jest to najliczniejsza grupa pacjentów rozpoczynająca dializoterapię w Stanach Zjednoczonych
(50%) [1, 2]; w Europie osoby powyżej 65. roku życia
rozpoczynające dializoterapię w 1985 roku stanowiły
22%, a w 1999 roku — 48% (rejestr EDTA, European
Dialysis and Transplant Association) [3]. Według tego
samego rejestru w Europie odsetek pacjentów w pode-
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szłym wieku wśród dializowanych wynosił w 1985 roku
14%, a w 1999 roku — 29%. Obecnie odsetek chorych
w podeszłym wieku wśród dializowanych jest jeszcze
większy. W tabeli 1 przedstawiono liczby dializowanych
w Polsce w 2003 roku w zależności od wieku. Odsetek
chorych powyżej 65. roku życia wynosił 35% [4].
„Epidemia” schyłkowej niewydolności nerek wśród
osób w podeszłym wielu stanowi wyzwanie dla nefrologów w XXI wieku. Należy uświadomić sobie, że
u pacjentów w podeszłym wieku występują szczególne problemy charakterystyczne dla chorych geriatrycznych — oprócz medycznych również psychologiczne
i socjalne. Dotychczas nie określono dokładnie, kiedy
i jakimi metodami należy dializować chorych w podeszłym wieku, jak zapewnić im adekwatną dializę
i dobrą jakość życia.
Wśród metod dializoterapii zarówno hemodializa, jak
i dializa otrzewnowa są stosowane u starszych chorych. Ponad 3/4 pacjentów w podeszłym wieku poddaje się hemodializie, co wynika z powszechniejszego
wykorzystywania tej metody w Europie i Stanach Zjed-
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Tabela 1. Chorzy dializowani w Polsce w 2003 roku w zależności od wieku
Table 1. Number of dialysis patients by age in Poland in 2003
Wiek
0–19
20–44
45–64
65–74
75+

Liczba pacjentów

Wszyscy pacjenci (%)

190
2146
4831
2818
1049

noczonych. W krajach z doświadczeniem w prowadzeniu dializy otrzewnowej (np. Wielka Brytania, Holandia, Finlandia) ponad 1/3 starszych pacjentów dializuje się tą metodą [3]. W Polsce wśród dializowanych otrzewnowo 37% pacjentów to chorzy powyżej
65. roku życia [4]. Zalety i wady obydwu metod przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Obecnie jednoroczne przeżycie starszych chorych
dializowanych wynosi według Rejestru EDTA 69%,
a 2-letnie — 51%. W materiale chorych dializowanych otrzewnowo w gdańskim ośrodku 2-letnie przeżycie wśród pacjentów powyżej 65. roku życia wynosiło 74%, a 3-letnie 62% [5].
Joly i wsp. wykazali, że przeżycie dializowanych chorych
w podeszłym wieku jest lepsze w porównaniu z lecze-

1,7
19,5
43,8
25,5
9,5

niem zachowawczym [6]. Jak łatwo się domyślić, pacjenci niedializowani umierali głównie z powodu objawów mocznicy i niewydolności lewokomorowej będącej wynikiem przewodnienia. W licznych opracowaniach
zawarto porównania przeżycia chorych dializowanych
różnymi metodami. Wydaje się, że starsi pacjenci bez
cukrzycy żyją dłużej dzięki dializie otrzewnowej, natomiast chorzy na cukrzycę i osoby z innymi schorzeniami
towarzyszącymi osiągają dłuższe przeżycie dzięki hemodializie [7–12]. Jednak wyniki te pochodzą z dużych badań rejestrowych nieuwzgędniających indywidualnych
chorych oraz z krajów, w których dializa otrzewnowa
z założenia jest metodą oferowaną pacjentom u schyłku
życia jako gorsza metoda, a nawet często niespełniająca
standardów jej prowadzenia. W prospektywnym bada-

Tabela 2. Zalety i wady dializy otrzewnowej w terapii chorych w podeszłym wieku
Table 2. Pros and cons of peritoneal dialysis treatment in the elderly
Zalety dializy otrzewnowej u osób w podeszłym wieku
Brak hemodynamicznego stresu (ciągła terapia)
Dobra kontrola ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca
Dobra kontrola niedokrwistości (mniejsze dawki erytropoetyny)
Brak konieczności wytworzenia przetoki
Obecność resztkowej funkcji nerek dłużej niż na hemodializie
Efektywne usuwanie b2 mikroglobuliny i innych średnich cząsteczek (parathormon)
Dializa w przyjaznych warunkach domowych
Bardziej liberalna dieta (płyny, potas, białko)
Ochrona przed zakażeniem wirusami zapalenia wątroby i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą krwi
Wady dializy otrzewnowej u osób w podeszłym wieku
Problemy fizyczne (niedowład, niedowidzenie) lub psychiczne (otępienie) uniemożliwiające samodzielne
wykonywanie wymian
Utrata funkcji błony otrzewnowej upośledzone klirensy cząsteczek ´ zła adekwatność
zmniejszona ultrafiltracja ´ przewodnienie
Powikłania infekcyjne i nieinfekcyjne
— zapalenia otrzewnej, ujścia cewnika
— przepukliny, zacieki płynu
Otyłość, hiperlipidemia
Niedożywienie
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Tabela 3. Zalety i wady hemodializy w terapii chorych w podeszłym wieku
Table 3. Pros and cons of hemodialysis treatment in the elderly
Zalety hemodializy u osób w podeszłym wieku
Możliwość leczenia chorych niesprawnych
Możliwość leczenia chorych z chorobami przewodu
— pokarmowego (uchyłkowatość) i po licznych zabiegach
— operacyjnych w obrębie jamy otrzewnowej, znacznie otyłych
Wady hemodializy u osób w podeszłym wieku
Konieczność wytworzenia dostępu naczyniowego (miażdżyca)
Nasilenie objawów niewydolności krążenia, choroby wieńcowej, hipotonii (krótki czas zabiegu
i intensywne odwadnianie)
Problem niedokrwistości (większe dawki erytropoetyny)
Szybka utrata resztkowej funkcji nerek
Nieefektywne usuwanie średnich cząsteczek w tradycyjnej hemodializie
Konieczność wielokrotnego kontaktu ze szpitalem i transportu (gorsza jakość życia)

Tabela 4. Czynniki ryzyka zgonu wśród chorych w podeszłym wieku poddawanych dializie
Table 4. Risk factors for death in dialysed elderly patients
„Późny start”
Brak możliwości wyboru metody dializoterapii
Choroby układu sercowo-naczyniowego (niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, obwodowa choroba naczyń)
Cukrzyca
POCHP
Choroba układowa
Niedożywienie (niskie stężenie albuminy w surowicy)
Depresja
Inwalidztwo fizyczne (uzależnienie funkcjonalne)

niu brytyjskim North Thames Dialysis Study podczas
12-miesięcznej obserwacji 174 pacjentów w podeszłym
wieku stwierdzono porównywalne przeżycia chorych dializowanych hemodializą i dializą otrzewnową [13, 14].
Z kolei w 2-letnim prospektywnym badaniu European
APD Outcome Study (EAPOS) chorych bez diurezy resztkowej wykazano, że wyniki leczenia były równie dobre
u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych [15]. Automatyczna dializa otrzewnowa w podeszłym wieku okazała się dobrą metodą w terapii starszych chorych; przeżycie, techniki i częstość powikłań były porównywalne
z grupą młodszych osób [16]. Wśród starszych pacjentów obserwowano wyższą śmiertelność i gorszą sprawność fizyczną, co jest zrozumiałe w tej grupie wiekowej.
Z kolei wyższą śmiertelność wykazano wśród starszych
pacjentów dializowanych w domach opieki czy dla przewlekle chorych w przeciwieństwie do dializy przeprowadzanej w domu pacjenta [17–19].
Przyczyny zgonów u chorych w podeszłym wieku
według rejestru EDTA wśród hemodializowanych to:
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niewydolność krążenia, wyniszczenie i nowotwory,
a w grupie dializowanych — otrzewnowo-niedokrwienna choroba serca i infekcje [3].
Czynniki ryzyka zgonu chorych dializowanych w podeszłym wieku ujęto w tabeli 4 [20–23].
Za opóźnione rozpoczęcie terapii nerkozastępczej uważa się rozpoczynanie dializoterapii przy obecnych, zazwyczaj zaawansowanych objawach schyłkowej niewydolności nerek. Jest to częsta sytuacja, ponieważ u chorych w podeszłym wieku typowe wykładniki czynności
nerek bywają mylące. Niskie stężenia kreatyniny można
stwierdzać u pacjentów z małą masą mięśniową, co
często cechuje osoby starsze, a niskie stężenia mocznika mogą wynikać z niedożywienia, również nierzadkiego w tej grupie chorych [24–26]. W analizowanej grupie chorych dializowanych otrzewnowo w gdańskim
ośrodku stężenia kreatyniny przy rozpoczynaniu terapii
były podobne w grupach 32 pacjentów powyżej i poniżej 65. roku życia, jednak klirens kreatyniny obliczony
ze wzoru Cockrofta-Gaulta był znamiennie niższy u cho-
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rych w podeszłym wieku [5]. Zbyt późne wdrażanie leczenia nerkozastępczego wynika prawdopodobnie
z przekonania lekarzy rodzinnych, a być może i nefrologów, że należy oszczędzić tym pacjentom uciążliwej,
intensywnej i kosztownej terapii. Wobec wielu aktualnych badań wykazujących, że indywidualnie dobrana
i optymalnie prowadzona dializoterapia przedłuża życie,
niewłaściwe wydaje się nieoferowanie tej metody leczenia. Zbyt późne rozpoczęcie dializoterapii powoduje dłuższe i częstsze hospitalizacje, gorszą rehabilitację
i większą śmiertelność.
Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą
przyczyną zgonów wśród osób dializowanych. W podeszłym wieku częstość chorób krążenia jest podobna do tej, którą obserwuje się w ogólnej populacji
w tym wieku [27].
Częstość hospitalizacji u pacjentów w podeszłym wieku
jest większa niż u młodszych. Wiąże się to z licznymi
dodatkowymi chorobami, między innymi schorzeniami układu krążenia. W badaniach wykazano, że jest
ona porównywalna u chorych w podeszłym wieku leczonych dializą otrzewnową i hemodializą [28, 29].
Niedożywienie jest kolejnym czynnikiem ryzyka zgonu
w tej grupie chorych, występującym częściej niż u młodszych pacjentów. Wynika z małych dochodów, samotności, depresji, niepełnego uzębienia czy wreszcie z upośledzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego
i wpływu leków [30–33]. Częstość niedożywienia jest podobna u osób leczonych dializą otrzewnową i hemodializą. Przeżycie w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI,
body mass index), sprawności fizycznej (skala Karnofskyego) i czasu skierowania do nefrologa (< 4 miesięcy i > 4 miesięcy) było przedmiotem analizy chorych
hemodializowanych powyżej 80. roku życia Jolyego
i wsp. [6]. W badaniu tym wykazano najlepsze przeżycie u chorych z BMI powyżej 22 kg/m2, sprawnych
i wcześnie skierowanych do nefrologa.
Jakość życia u chorych dializowanych w podeszłym
wieku jest przedmiotem wielu badań mających wykazać, czy dializoterapia u starszych pacjentów nie przedłuża życia, którego jakość jest bardzo niska. W wielu
wcześniejszych badaniach oceniano głównie sprawność fizyczną (np. Karnofsky Index). Chorzy w podeszłym wieku są mniej sprawni od młodszych pacjentów (poruszanie się, kąpiel, robienie zakupów), a 60%
z nich wymaga pomocy przy dializie i podawaniu leków. Jednak jakość ich życia, zwłaszcza w zakresie wypełniania funkcji lub emocji, jest podobna, a często
lepsza w porównaniu z młodszymi chorymi [34–36].
Powodem mogą być spełnione aspiracje życiowe
i mniejsze oczekiwania. W porównaniu z pacjentami
hemodializowanymi osoby dializowane otrzewnowo

w podeszłym wieku mają lepsze poczucie dobrostanu, mniejszy stres związany z terapią, mniej zaburzeń
nastroju i lepszą ogólną jakość życia.
Zapalenie otrzewnej jest wciąż najczęstszym powikłaniem w dializie otrzewnowej. W materiale De Vecchii
i wsp. oraz Perez-Contreras i wsp. powikłanie to występowało częściej u chorych starszych w porównaniu z młodszymi (1/23 vs. 1/32 pts/m i 1/16,7 vs.
1/21,7 pts/m) [28, 37]. Z kolei w badaniach Dimkovic i wsp. oraz w obserwacjach własnych wykazano
podobną częstość występowania zapalenia otrzewnej w grupach starszych i młodszych osób dializowanych [5, 17]. Wydaje się, że infekcje u pacjentów
w podeszłym wieku są częściej wywołane drobnoustrojami Gram-ujemnymi, a powodem mogą być częstsze
w tym wieku zaparcia czy uchyłkowatość jelit. Jednocześnie inni autorzy wskazują na zwiększoną zapadalność na infekcje bakteriami Gram-dodatnimi związane z błędami popełnianymi przy wymianach płynu
dializacyjnego (niesprawność rąk, niedowidzenie).
Wydaje się, że zapalenia otrzewnej mogą być w starszym wieku infekcjami zagrażającymi życiu (procent
śmiertelnych dializacyjnych zapaleń otrzewnej u chorych > 65. rż. — 2,3%, > 75. rż. — 3,2%, < 65. rż.
— 1,4%) [30, 38, 39]. Z kolei zapalenia ujścia występują rzadziej niż u młodszych pacjentów, co wynika
z mniejszej aktywności i często większej dbałości tych
chorych. Inne powikłania, jak przepukliny, występują
według różnych autorów częściej lub rzadziej u chorych w podeszłym wieku.
Wydaje się, że wiele problemów dializoterapii pacjentów w podeszłym wieku można ominąć, a przeżycie
wydłuży się, jeśli szybciej rozpocznie się terapię nekozastępczą oraz jeśli chory będzie mógł wybrać rodzaj
terapii (o ile nie ma przeciwskazań medycznych). Konieczna jest również kompetentna opieka przeddializacyjna zapewniająca właściwe przekazanie informacji, zindiwidualizowaną edukację oraz wsparcie socjalne [40]. U niektórych chorych (bez zaawansowanej
miażdżycy naczyń, zwłaszcza wieńcowych i kończyn
dolnych) można wykonać zabieg przeszczepienia nerki.
Wspomniane zalety dializy otrzewnowej wskazują, że
tę formę dializoterapii powinno się preferować u pacjentów w podeszłym wieku. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem jest fakt, że metoda ta jest tańsza od
hemodializoterapii. Podczas ostatniego Kongresu ISPD/
/EuroPD w Amsterdamie w 2004 roku prof. Dratwa
z Brukseli wyliczył koszty dializy otrzewnowej (wraz
z opieką pielęgniarską) na 800 euro/tydzień, a hemodializy bez transportu 850–1350 euro/tydzień. Oszczędności dla budżetu wynikające ze stosowania dializy
otrzewnowej to 2600–37 700 euro/rok. W tabeli 5
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Tabela 5. Rozwiązania problemów dializy otrzewnowej u chorych w podeszłym wieku
Table 5. Problem solutions in peritoneal dialysis in the elderly
Dłuższe i odpowiednie szkolenie CADO
System opieki zapewniany przez wyszkolone pielęgniarki rejonowe wykonujące procedury dializy
w miejscu zamieszkania chorego (dom, dom starców)
Szeroko pojęta opieka (nefrolog, dietetyk, psycholog, dentysta, okulista, chirurg, neurolog)
Zabezpieczenie socjalne

Tabela 6. Rozwiązania problemów hemodializy u chorych w podeszłym wieku
Table 6. Problem solutions in hemodialysis in the elderly
Terapie ciągłe i zbliżone np.:
— 3 ¥ w tygodniu po 8 h (Tassin)
— codzienna nocna HD
Terapie wykorzystujące transport przez konwekcję np.:
— codzienna nocna HDF
— ciągła tętniczo-żylna hemofiltracja
— membraneless dialysis
Odpowiedni dostęp naczyniowy do codziennych zabiegów

przedstawiono warunki, których spełnienie umożliwi
wielu starszym chorym dializę otrzewnową. Obecnie
osoby z upośledzoną sprawnością fizyczną i nieposiadające rodziny wyrażającej chęć prowadzenia leczenia
dyskwalifikuje się od tego rodzaju terapii.
Aby dializa otrzewnowa mogła być metodą skuteczną
i bezpieczną, należy wprowadzić płyny dializacyjne
oszczędzające błonę dializacyjną, jaką w tym przypadku stanowi otrzewna. Istotne są badania nad coraz
bezpieczniejszymi łączeniami minimalizującymi ryzyko infekcji, zwłaszcza u pacjentów niepełnosprawnych
lub niedowidzących. Wreszcie efektywność dializy
będzie można zwiększyć poprzez zastosowanie dializy otrzewnowej ciągłego przepływu (CFPD, continuous flow peritoneal dialysis), w której poprzez szczególny rodzaj cewnika 2-kanałowego będzie można
wykonywać zarówno wpływ, jak i wypływ płynu dializacyjnego [41]. Istnieje już także prototyp urządzenia
pozwalającego na ciągłą dializę otrzewnową z wykorzystaniem systemu sorbentów w małym aparacie,
który pacjent może nosić przy sobie (wearable peritoneum-based system for continuous renal function replacement).
Rozwiązania problemów hemodializy u chorych
w podeszłym wieku przedstawiono w tabeli 6. Również w hemodializie są konieczne długotrwałe terapie
zbliżone do ciągłych. Ich zalety to: lepsza kontrola na-
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wodnienia, poprawa apetytu i stanu odżywienia, poprawa stężenia albuminy, brak hiperfosfatemii i eliminacja leków wiążących fosfor oraz poprawa osteodystrofii, brak hiperkaliemii i kwasicy metabolicznej, brak
retencji sodu i zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a także częstości udarów. Zastosowanie efektywnej hemodiafiltracji (HDF, hemodiafiltration) wykorzystującej konwekcję w transporcie cząstek zmniejszy problem niedokrwistości, chorobowość i śmiertelność.
Również w hemodializie istnieje już prototyp urządzenia służącego ciągłej terapii noszonego przy pasku chorego (WAK, wearable artificial kidney) [42]. Dostęp do
odległego naczynia wyprowadzono kanałem podskórnym w powłokach jamy brzusznej, a sztuczna nerka
posiadająca system regeneracji dializatu może zapewnić tygodniowy Kt/V 7,0. Dla porównania, standardowa hemodializa przeprowadzana 3 razy w tygodniu
daje Kt/V około 2,0, codzienna hemodializa około 5,0,
a własne, dobrze funkcjonujące nerki — 13,0.
Przy wdrażaniu technicznych innowacji zwiększających
efektywność dializy należy pamiętać o znaczeniu szeroko pojętej opieki psychosocjalnej. Steinhauser wykazał, że pod koniec życia pacjenta dla prowadzącego lekarza były istotne w terapii osiągnięcia medyczne i techniczne, podczas gdy dla chorych ważniejsze
były czynniki psychosocjalne [43]. Należą do nich: re-
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Tabela 7. Nefrologiczna opieka paliatywna
Table 7. Paliative care in nephrology
Postępowanie łagodzące ból i inne objawy, np. zmęczenie, bezsenność
Planowanie postępowania w stanie terminalnym (advance care planning)
Wsparcie psychosocjalne i duchowe dla pacjentów i ich rodzin
Problemy etyczne w podejmowaniu decyzji dotyczących dializoterapii (zaprzestanie dializoterapii)

lacje lekarz–pacjent, wsparcie psychologiczne i socjalne oraz związki rodzinne [44–46]. Wydaje się również, że zbyt rzadko zwraca się uwagę na subiektywną
ocenę jakości życia i czynniki, które na nią wpływają,
takie jak ból czy zmęczenie. Ból rzadko ocenia się
u dializowanych chorych, a objaw ten (stały lub występujący długotrwale) stwierdza się u 75% umierających dializowanych. Ponad połowa hemodializowanych zgłasza ból; 75% z nich nie otrzymuje żadnego
leczenia lub jest ono niedostateczne [47].
Niezwykle istotny jest problem umierania dializowanego chorego, w tym rozmowa z pacjentem na temat
postępowania w stanie terminalnym i zaprzestanie dializoterapii. W Stanach Zjednoczonych rozwija się formę tak zwaną advance care planning (ACP) służącą
wyrażeniu woli własnej chorego na interwencje typu
reanimacja, mechaniczna wentylacja, żywienie dojelitowe lub pozajelitowe czy zaprzestanie dializoterapii
[48–51]. Z niewielu opracowań na ten temat wyłania
się obraz przedmiotowego traktowania pacjenta, który budzi zainteresowanie lekarza, dopóki można w terapii wykorzystać coraz nowsze i doskonalsze techniki
medyczne. O umieraniu i woli chorego rozmawia się
rzadko (50% dializowanych rozmawia na temat postępowania terminalnego z rodziną, a tylko 6% z nefrologiem) [52]. Większość dializowanych pacjentów chcia-

łaby jednak mieć wpływ na leczenie terminalne. Zaprzestanie dializoterapii to kolejny, coraz częstszy problem,
zwłaszcza chorych w podeszłym wieku [53–55]. Według US Renal Data System 2002 przyczyną 18% zgonów wśród dializowanych jest właśnie zaprzestanie dializoterapii [2]. Takie działanie rozważa się w następujących sytuacjach: w ciężkim stanie nierokującym poprawy, w przypadku ostrych powikłaniań internistycznych
lub chirurgicznych, przy towarzyszącym otępieniu, udarze, chorobie nowotworowej, przy nieakceptowalnej
jakości życia i depresji. Sytuacje te wymagają licznych
rozwiązań organizacyjnych, prawnych i psychologicznych. Wydaje się, że wielką pomocą mogłyby służyć
hospicja (obecnie w Polsce zupełnie niewykorzystywane) oraz osoby zajmujące się opieką i medycyną paliatywną. W tabeli 7 przestawiono zadania nefrologicznej
opieki paliatywnej. Ponadto w szkoleniu amerykańskich
nefrologów opiekę paliatywną włączono do obowiązkowego programu specjalizacji w nefrologii [56, 57].
W podsumowaniu należy stwierdzić, że nowoczesne
metody dializoterapii odpowiednio i indywidualnie
dobrane oraz właściwie prowadzone mogą przedłużyć życie starszym pacjentom i poprawić jego jakość.
W terapii chorych w podeszłym wieku należy uwzględnić znaczenie czynników psychospołecznych, paliacji
objawów oraz problem zaprzestania dializoterapii.

Streszczenie
Dostęp do dializoterapii dla pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością nerek był ograniczony 20 lat temu na świecie, a w Polsce jeszcze 10 lat temu starszych pacjentów nie kwalifikowano do
leczenia nerkozastępczego. Obecnie jest to najliczniejsza grupa osób rozpoczynająca dializoterapię. W Polsce
obecnie 35% chorych dializowanych to pacjenci powyżej 65. roku życia. Istnieją dwie metody długotrwałej
dializoterapii: dializa otrzewnowa i hemodializa. Dializa otrzewnowa zapewnia prostą i tanią terapię pozbawioną obciążenia układu krążenia, bez konieczności wytwarzania dostępu naczyniowego, prowadzoną
w warunkach domowych. Niestety, dla pacjentów z upośledzoną sprawnością fizyczną w krajach, w których
nie jest zorganizowana opieka domowa, tę metodę można stosować jedynie dzięki rodzinie wyrażającej chęć
pomocy. Hemodializę z kolei można stosować u pacjentów niesamodzielnych z przewlekłymi chorobami jelit,
jednak problem stanowią trudności w wytworzeniu przetoki, często złe znoszenie intensywnych zabiegów
hemodializy oraz gorsza jakość życia związana z częstymi pobytami w szpitalu i transportem. Przeżycie chorych pod warunkiem wyboru optymalnej metody dializoterapii jest dobre, a jakość życia nie ustępuje obserwowanej u młodszych pacjentów. Do czynników ryzyka zgonu należą m.in.: późne rozpoczynanie terapii,
brak możliwości wyboru metody, choroby układu sercowo-naczyniowego, niedożywienie. W terapii pa-
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cjentów w podeszłym wieku należy pamiętać o opiece psychosocjalnej, paliacji objawów oraz problemie
zaprzestania dializoterapii.
słowa kluczowe: dializa otrzewnowa, hemodializa, podeszły wiek
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